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Van de voorzitter

Wijkraad Meerwijk

De vorige column ving aan met de zin
‘Meerwijk 50 jaar is begonnen’. Het zal
maar weinigen ontgaan zijn dat ‘Meerwijk 50 jaar’ niet bij de jubileumkrant is
opgehouden. Dankzij de enorme inzet
van de feestcommissie was er op 28 augustus een groot, gezellig en zeker ook
swingend feest op het Da Vinciplein.

Leonardo da Vinciplein 73 • 2037 RR  Haarlem • 06 4948 6999

wijkraadmeerwijk@hotmail.com • www.wijkraad-meerwijk.nl
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Vergaderingen
De wijkraad vergadert elke laatste dinsdag van de maand, aanvang 19:30 uur. De vergaderingen zijn openbaar. Momenteel is er
geen vaste vergaderplek. Wilt u komen, neem dan even contact
met ons op voor de locatie. U bent welkom.
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Column

Nog dit jaar wordt het ronde witte gebouw
aan de Bernadottelaan gesloopt. Naar
verwachting start begin volgend jaar de
bouw van een aantal nieuwe woningen
op die plek. Hoe auto’s van en naar die
huizen moeten rijden zonder andere
verkeersstromen te hinderen, is voor de
wijkraad een punt van zorg. Ons is echter
verzekerd dat dit goed gaat komen.

Tango in Vinci-Food
Vrijdag 23 september
Aanvang concert: 19.30 uur
Toegang gratis
Vooraf serveert Vinci-Food vanaf 17.30 uur
een heerlijk tapas diner à 9,50 per persoon.
Graag reserveren via 023 518 51 68
Leonardo da Vinciplein 73 Meerwijk

De langverwachte herstructurering van de
Bernadottelaan, waar we nu hinder van
ondervinden, zal zorgen voor een betere
doorstroming van het verkeer. De rotonde
op de Briandlaan is ook een verbetering.
Als de gemeente nu ook nog eens snelheid maakt met een betere verdeling van
30- en 50-kilometer wegen, dan kunnen
we wellicht het jaar afsluiten met een positieve balans op het verkeersterrein.

Tapas en tango
De hele zomer is er van alles te doen
geweest op het dak van de parkeergarage
van het winkelcentrum. Sport, danslessen, muziekoptredens en zelfs barbecue.
Op 30 juli was er een succesvol optreden
van het Ricciotti Ensemble. Later op de
middag speelden ze ook op het Leonardo
da Vinciplein. De Braziliaanse muziek
bracht de vele aanwezigen in een zomerse
stemming. Het orkest bracht een vrolijke,
beweeglijke voorstelling: enkele musici
stonden op de uitgang van de parkeergarage, anderen bliezen hun partijtje mee
vanaf een balkon boven de Vomar. En er
blijft muziek in Meerwijk: op 23 september
is er weer een optreden van Los Picaros
del Tango in Vinci-Food, met voorafgaand
een tapasmaaltijd. Reserveren kan via 023
518 51 68. Bij mooi weer is het optreden
op het plein en kan er ook tango worden
gedanst.
Over het winkelcentrum gesproken, de
Raad van State is akkoord gegaan met
het bestemmingsplan. Dat betekent dat
de bouwers aan de slag kunnen. Aan de
Aziëweg wordt overigens al druk geheid
voor de twee nieuwe torenflats van Meerwijk, de Twister en de Tango.

Geld verdienen?
Met energiebesparing is geld te verdienen. Door energiebesparende maatregelen gezamenlijk in te kopen, kunnen
kortingen bedongen worden. De wijkraad
organiseert hierover een voorlichtingsbijeenkomst die voor zowel kopers als
huurders interessant is. Op 28 september
bent u van harte welkom. Meer informatie
vindt u op de losse flyer in deze wijkkrant. Wie zich snel inschrijft maakt
kans op energiebesparende prijzen.

Dank, Simon Hogervorst
Tenslotte wil ik iemand bedanken. Vele
jaren is Simon Hogervorst de drijvende
kracht geweest achter de natuurwerkgroep Meerwijkplas. Hierdoor is de
Meerwijkplas een prachtig natuurgebied

geworden waar wij als bewoners trots op
mogen zijn, een gebied om te koesteren. In augustus heeft Simon het stokje
overgedragen. Wij wensen Simon nog
veel gezondheid toe en hopen dat de
werkgroep onder de nieuwe leiding net
zo actief zal blijven.
Aan het eind van het jaar verschijnt weer
de glossy Mijn Schalkwijk, een gezamenlijk uitgave van onder andere de vier
wijkraden van Schalkwijk. We zijn trots op
dit mooie blad. Uit onderzoek is gebleken
dat velen van u het graag lezen. We kijken
er dus weer naar uit. Tot die tijd wens
ik u allemaal veel plezier en een goede
gezondheid. Tot het eind van het jaar!
Frank Hilterman
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‘Groene’ graffiti

Feest 50 jaar Meerwijk

Je moet maar durven, bij klaar daglicht de
wijk vol graffiti spuiten. Heeft u ze bezig
gezien in juni, deze ‘vandalen’? Of heeft u
zich verwonderd over de feestboodschap
die ineens op de stoepen stond?

Zondagmorgen 28 augustus: donkere onweerswolken pakken zich samen boven het
Leonardo da Vinciplein. Er wordt nog druk gewerkt aan het klaarzetten van het terras
en het podium als de bui losbreekt. Spoelt zo een lange tijd van voorbereiding en
voorpret weg?

We kunnen het nu wel onthullen: hier zijn
geen brutale jongeren aan de slag geweest, maar twee keurige dames.
Wijkraadsleden Marian Matthijsse en
Liesbeth Groenewegen wilden iets leuks
doen vanwege 50 jaar Meerwijk. Ton van
Waard, vrijwilliger in de Kleine Ringvaart,
maakte een sjabloon en Spaarnelanden
nam het ‘schildermateriaal’ mee. Deze
‘groene’ graffiti wordt namelijk niet
gemaakt door iets aan te brengen, maar
door iets weg te halen. Het sjabloon
wordt op de stoep gelegd en met een
hogedrukspuit bespoten, waardoor er
milieuvriendelijke graffiti ontstaat.

Gelukkig niet. De wolken trekken weg en
het wordt een geweldige feestdag. Om
10.00 uur klinken de eerste jazzklanken
over het plein. Er zijn dan nog niet veel
bezoekers, maar de toon is gezet en is in
de hele omgeving hoorbaar. Dat lokt de

Cadeau van
tevreden ouders

12 oktober wijkschouw
Op woensdag 12 oktober zal de werkgroep ‘Schoon, heel en veilig’ weer een wijkschouw houden samen met gemeente, handhaving, woningcorporaties en bewoners.
We starten niet zoals eerdere keren om 14.00 uur, maar om 16.00 uur vanaf het Leonardo da Vinciplein. Ditmaal willen we de hele wijk in ogenschouw nemen. Om dat lopend
te doen neemt teveel tijd, dus we gaan fietsen. Als u mee wilt bent u van harte welkom,
maar neem dan a.u.b. uw fiets mee.
Op het moment dat dit bericht geschreven wordt staat het onkruid huizenhoog
en groeit alles sneller dan Spaarnelanden
kan snoeien. Wij melden bijna dagelijks
verwaarloosde plekken en zwerfafval bij
het gemeentelijke meldpunt. Het Buurt-

Deelnemers aan de wijkschouw in mei.
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Na het Suikerfeest wilden ouders
hun blijdschap met de school delen. Ook wilden ze de school een
blijk van waardering geven. Dat
deden ze op een bijzondere manier: op vrijdag 8 juli werden alle
leerlingen van de Meer verrast met
een vrolijk optreden van Hakim.
Ouders hadden geld ingezameld
en het optreden georganiseerd. Na
de voorstelling was er ook nog ijs
voor de leerlingen en taart voor de
leerkrachten.

mensen naar het plein. Er zijn er die de
hele dag en avond zullen blijven. Ontroerend is het kinderkoor van de Al Ikhlaasschool. Het programma biedt voor elk wat
wils: van Turkse bruiloftsklanken naar
smartlap of rap, streetdance, Hawaïaanse
Hula. De Meerwijkers dansen enthousiast
mee. Het is een constante stroom van
optredens en wie even naar huis gaat,
moet een leuk optreden missen.

ballonnenclown maakt fantasiefiguren,
die gretig aftrek vinden. Menig kind loopt
mooi geschminkt rond. Twee meiden van
Thriple Threat bieden spontaan aan een
workshop streetdance te geven en waar
kun je dat beter doen dan in de spiegelzaal van Vinci 73?

nooduitgang van de parkeergarage blijkt
met zijn luifel een perfecte locatie voor
de bar, alsof hij ervoor gemaakt is. Het

Uitbundig feest
Tegen de avond wordt de muziek swingender. Artiesten als Hans Steiger, Jos
Zwart en Rob Zorn maken een uitbundig
feestje op het plein. De statafels zijn
goed bezet, er wordt gedanst met een
biertje in de hand en menigeen gaat met
zijn favoriete artiest op de foto. Naar huis
om te eten hoeft niet, er zijn friet, döner
kebab en Surinaamse gerechten. De

bedrijf ruimt per dag kilo’s zwerfvuil op.
Het lijkt dat men steeds onverschilliger
wordt in het wegwerpen van grofvuil.
Men zet van alles neer bij de ondergrondse containers. Gevolg is dat vuilniszakken
opengescheurd worden door meeuwen
en dat de straten vol rommel liggen.
Nogmaals: het nummer van Spaarnelanden staat op de containers. Even bellen
voor een afspraak en grofvuil wordt gratis
opgehaald.

Kinderen

Op 12 oktober schouwen we knelpunten
in de wijk. Enkele weken erna volgt de
evaluatie met bovengenoemde partners
en zoeken we oplossingen voor de problemen. Als u probleemgebieden van tevoren wilt aangeven, zijn we u dankbaar.
Graag mailen naar wijkraadmeerwijk@
hotmail.com.

Ook voor de kinderen is het feest. Op
de keerlus aan het eind van de Albert
Schweitzerlaan kunnen ze insectenhotels
beschilderen. Dat is zo’n succes dat die
al gauw op zijn, maar er ligt voldoende
nieuw materiaal voor de knutselaars.
Jongens kunnen zich onder leiding van
Sport Support met elkaar meten in
een grote opblaasbare pannakooi. Een

blijft druk tot in de late uren en menigeen
protesteert als om 22.00 uur het laatste
nummer wordt gespeeld en de opruimploeg aan het werk gaat.
Wat een feest! Hulde aan de organisatoren, de sponsors en de
vele vrijwilligers die dit mogelijk
hebben gemaakt. Een feest voor
jong en oud, voor autochtoon en
nieuwkomer: Meerwijk liet zich
van zijn beste kant zien.
Tot over 50 jaar!
Liesbeth Groenewegen

Foto’s: Jan Bos, Liesbeth Groenewegen, Michael Stouten.
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Samen in Heliomare

Ze praten nooit tegen ons, altijd tegen
degene die de rolstoel duwt. Op een
terras wordt niet aan mij gevraagd wat
ik wil drinken, maar aan mijn vrouw.
Een vriend van mij heeft afasie. Bijna
niemand neemt de tijd om te begrijpen
wat hij bedoelt als hij moeite heeft een
woord te vinden. Dat doet pijn, wij zijn

Bij Heliomare denkt menigeen direct aan het revalidatiecentrum in Wijk aan Zee.
Heliomare heeft echter tal van dependances door heel Noord-Holland, zo ook aan
de Fl. Nightingalestraat. ’s Morgens en ’s middags is het een komen en gaan van
busjes om de cliënten te brengen en halen. Maar wat doen ze daar eigenlijk?

gewone mensen en willen graag ook zo
behandeld worden.’
‘In Heliomare is iedereen gelijk,’ zegt Willem. ‘Of je nu jurist was of postbode, hier
zijn we allemaal mensen die leven met
flinke beperkingen. Wij weten wat daarbij
komt kijken en begrijpen en helpen

elkaar.’ En dat is inderdaad de indruk
die bij mij blijft hangen na deze middag:
Heliomare is méér dan een verzameling
lotgenoten, het is een gemeenschap.
Cliënten komen vaak meerdere keren per
week, jaar in jaar uit. De medewerkers
en vrijwilligers zijn zeer toegewijd en betrokken. Lief en leed wordt hier gedeeld,
hier wordt gelééfd. Samen.

Iets voor u?
Mocht u zelf een bijdrage willen leveren
aan deze gemeenschap, dat kan. Heliomare zoekt dringend vrijwilligers voor
onderhoud van de tuin en het gebouw.
Ook mensen die willen helpen bij de
ondersteuning van activiteiten zijn zeer
welkom, zodat dat er wat meer persoonlijke aandacht is voor de cliënten. Voor
meer informatie kunt u contact met de
locatie in Meerwijk opnemen: tel. 088
920 60 20, AC.Haarlem@heliomare.nl

Zo is dat in het hele voormalige schoolgebouw. De keuken heeft brede paden en
alle werkbladen zijn in hoogte verstelbaar. De maaltijden die cliënten hier
bereiden worden hetzij direct genuttigd,
hetzij mee naar huis genomen zodat de
mantelzorgende partner een keer niet
hoeft te koken.
Er is een computerzaal waar men kan
oefenen in computervaardigheden, of gewoon lekker wat kan ontspannen door te
googelen. Ook zijn er ruimtes om creatief
bezig te zijn met bijvoorbeeld mozaïek,
houtbewerking of schilderen. Bij alle activiteiten zijn goed opgeleide begeleiders
aanwezig, want wie gedeeltelijk verlamd
raakt moet veel dingen op een andere
manier leren doen. En bij sommige handelingen zal altijd hulp nodig blijven.

Paula Willems

‘We zijn gewone mensen’
Willem schetst hoe het is om met dergelijke beperkingen te leven. ‘Het ergst vind
ik hoe mensen op straat ons behandelen: alsof iedereen die in een rolstoel
zit zwaar verstandelijk gehandicapt is.

Wil heeft leren mozaïeken met één arm.

Ellen Meier, hoofd van deze locatie,
vertelt dat het merendeel van de bezoekers kampt met fysieke en/of cognitieve
beperkingen als gevolg van hersenletsel
(NAH). Denk hierbij aan de gevolgen van
een beroerte of ongeluk. Ook zijn er veel
mensen met afasie. Bij deze handicap
doet iemands verstand het nog prima,
maar kan hij de woorden niet meer vinden. Gesprekken worden hierdoor zeer
bemoeilijkt.
Rondwandelend door het gebouw valt
meteen de warme sfeer op. In de ruime
kantine schenkt een vrijwilliger wat te
drinken in. Even verderop zit in de bloemrijke binnentuin een groepje rokers te
kletsen. In de gangen zie ik veel mensen
in rolstoelen op weg naar de activiteitenlokalen, het middagprogramma gaat zo
beginnen. Je merkt dat iedereen elkaar
kent: cliënten, vrijwilligers en medewerkers. De gangen en lokalen hangen vol
kleurrijke zelfgemaakte kunst.
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Atletiek met één arm
In de fitnessruimte word
ik voorgesteld aan Willem. Hij is halfzijdig verlamd en kan niet lopen,
maar is wel een fanatieke
atleet; het een blijkt het
ander niet uit te sluiten.
Drie keer per week traint
hij in het Olympisch
Stadion, waar hij doet
aan speerwerpen, kogelstoten en discuswerpen.
Allemaal met één arm,
vanuit zijn rolstoel. Bij
Heliomare doet hij onder
andere aan krachttraining. Het fitnessapparaat
is zo gemaakt dat het
helemaal met één arm
bediend kan worden en
ook de rolstoel erin past.
Ook de andere sportapparatuur is aangepast.

Bloemrijke binnentuin

NIEUWE RU

Verborgen Parels

BRIEK

Elke dag kijk ik met plezier naar onze
binnentuin. Hij ligt op het dak van de
Vomar, temidden van de rode appartementen aan het Da Vinciplein. Wie er niet
woont ziet hem niet, dit juweeltje is maar
bij weinig Meerwijkers bekend. Deze foto
laat u even meegenieten.
Er zijn vast meer van zulke mooie, voor
velen onbekende plekken in Meerwijk.
Graag zouden we in elk nummer van de
wijkkrant zo’n ‘verborgen parel’ tonen.
Heeft u een mooie straat, achtertuin,
balkon of andere favoriete plek? Foto’s
zijn van harte welkom op wijkraadmeerwijk@hotmail.com.
Liesbeth Groenewegen

In een aangepast fitnessapparaat doet Willem krachttraining.
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Dopjes voor eten
ChildsLife verzamelt plastic dopjes om
kinderen die in extreme armoede leven
dagelijks een warme maaltijd te geven.
De doppen worden verkocht aan een
bedrijf dat ze recyclet tot duurzame producten, zoals auto-onderdelen en plastic
pallets. De maaltijd van ChildsLife is vaak
de enige die kinderen op een dag krijgen,
deze is dus letterlijk van levensbelang.

Wilde orchideeën in Poelbroekpark

Alle plastic doppen zijn welkom, zoals
van frisdrank (niet nodig voor statiegeld),
melkpakken, wasmiddel, shampoo,
cosmetica, pindakaas, sauzen, etc.
Verwijder wel alles wat niet van plastic is, zoals stickers, piepschuim,
karton en dergelijke.

Het Poelbroekpark is een fraai en rustig stadspark vol natuurlijke verrassingen. Zo
bloeiden er afgelopen voorjaar opeens tientallen planten van de waterpunge en de
bijenorchis. Een mooie beloning voor het vele werk dat vrijwilligers er in stoppen om
het kwetsbare natuurgebied mooi te houden. Om het beheer goed te blijven doen
volgden ze in het voorjaar een cursus van Landschap Noord-Holland over planten en
natuurbeheer. Hiervoor hadden vrijwilligers van de natuurwerkgroep Poelbroekpark
subsidie gekregen van Groen en Doen.

Doppen kunt u inleveren bij Kringloopwinkel ’t Bokje, Pa vd Steurstraat 74. Openingstijden: maandag
t/m vrijdag 13.15-17.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur. Ook kunt u ze
inleveren bij het ChildsLife magazijn in
Haarlem, Nijverheidsweg 35b, maandag
t/m donderdag 10.00-16.00 uur. Meer
informatie: www.childslife.nl/dopjesactie

Onderzoek ‘Mijn kwaliteit van leven’
‘Mijn kwaliteit van leven’ is een grootschalig, langlopend onderzoek met als doel de
zorg te verbeteren. De resultaten worden onder de aandacht gebracht bij landelijke
beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties, dus ook bij de gemeente Haarlem. De
kern van het onderzoek is: Wat heeft u nodig om het leven te leiden dat bij u past?
Er verandert veel in de zorg. Het ministerie van VWS wil graag weten wat
goede zorg nu eigenlijk is, vanuit de
zorgvrager gezien. Door twee keer per
jaar de vragenlijst in te vullen, brengt u in
beeld wat voor u belangrijk is. De vragen
gaan over uw persoonlijke situatie, uw
mogelijkheden en beperkingen. Hoe u
uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg
waardeert.
U kunt meedoen aan ‘Mijn kwaliteit van
leven’ wanneer u zelfstandig woont en:

-e
 en chronische ziekte of beperking
heeft
-o
 f merkt dat uw leven verandert nu u
ouder wordt
-o
 f mantelzorg verleent. Ook de ervaringen van mantelzorgers zijn namelijk van
belang.

Mijn Kwaliteitsmeter:
uw persoonlijke overzicht
Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u uw persoonlijke overzicht, ge-

naamd ‘Mijn Kwaliteitsmeter’. Hiermee
heeft u helder in beeld wat goed gaat en
wat beter kan, wat betreft hulp en ondersteuning. Zo bent u goed voorbereid om
in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente.
Vertel ons uw verhaal! Meedoen kan op
verschillende manieren:
- Via de computer, op www.mijnkwaliteitvanleven.nl
- Telefonisch
- Bij u thuis, door een medewerker van
ons interviewteam.
Neem contact op met Marijke Lucassen,
06 270 45 885.
‘Mijn kwaliteit van leven’ is een initiatief
van de Nederlandse Patiëntenfederatie
(NPCF) in samenwerking met Mezzo, Per
Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en
NOOM.

Rectificatie
hondenpenning
In de vorige wijkkrant stond een
overzicht van boetes voor nalatige
hondenbezitters. Daarin stond ook
dat het niet dragen van een hondenpenning strafbaar is, maar dit klopt
niet. Deze regel is in 2012 afgeschaft.
Hartelijk dank aan de oplettende
lezers die ons hierop wezen!
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Vanwege deze belangstelling zal in 2017
naast de jaarlijkse vogelexcursie voor het
eerst ook een plantenexcursie worden
georganiseerd.

De bijenorchis is één van de mooiste
wilde orchideeën die in Nederland
voorkomen. De bloemen van deze plant
lijken op wilde bijen. Maar er zijn ook
vaak echte bijen op te zien. Die spelen
een belangrijke rol bij de bevruchting van
de bloem: als ze snoepen van de nectar
blijft er stuifmeel aan hun lijf plakken en
daar bevruchten ze de volgende plant
mee waar ze nectar gaan halen. De
bijenorchis komt oorspronkelijk meer
voor in het zuiden van Europa. Zijn aantal
in Nederland neemt vermoedelijk toe als
gevolg van de stijgende temperatuur door
de klimaatverandering. Nu de bijenorchis
in het Poelbroekpark groeit moeten we
zien hem daar te behouden.
Het Poelbroekpark is een van de rijkste
natuurgebieden rond Haarlem. Eén van
de vogels die er broeden is de roerdomp.
Van deze reigerachtige vogel komen in
heel Nederland slechts zo’n tweehonderd
broedparen voor.

Reuzenberenklauw

Data werkdagen
De natuurwerkgroep is een leuke groep
mensen die van buiten werken houdt. De
werkdagen zijn maandelijks op zaterdag
van 10.00 uur tot ongeveer 14.30 uur. De
volgende werkdagen zijn op 24 september, 22 oktober, 26 november en 17 december 2016. Wie mee wil doen kan zich
aanmelden bij coördinator Niko Buiten:
nikobuiten@online.nl.

Bijenorchis, foto Wies Vink.
verscheidene soorten ganzen en eenden.
Tevens werd er uitleg gegeven over het
vrijwilligerswerk. De excursie werd door
ongeveer vijftien buurtbewoners bezocht.

De activiteiten van de natuurwerkgroep
worden in 2016 mede mogelijk gemaakt
dankzij een subsidie voor bewonersinitiatieven van de gemeente Haarlem.
Lees meer over ons werk op www.
wijkraad-meerwijk.nl/Natuurwerk/
Natuurwerkgroep Poelbroekpark.
Niko Buiten

De reuzenberenklauw vormt een probleem voor de volksgezondheid en de
natuur. Wanneer de blote huid met de
plant in aanraking komt blijft er wat vocht
van de plant op de huid achter. Dit kan
zeer pijnlijke blaren geven. Door het
vocht direct met een natte doek weg te
vegen kunt u deze voorkomen. Wanneer
de plant gaat woekeren komen andere
planten in de verdrukking. De natuurwerkgroep heeft daarom een begin
gemaakt met het verwijderen van reuzenberenklauw uit kwetsbare gebiedjes in
het Poelbroekpark. Spaarnelanden zet dit
werk voort langs de paden in het park.

Excursie
Om mensen in contact te brengen met
de wilde natuur van het Poelbroekpark
organiseerde de natuurwerkgroep in mei
een vogelexcursie. Tijdens de excursie
maakten de deelnemers kennis met verscheidene moeras-, bos- en watervogels
en hun zang. We zagen onder andere de
zwartkop, tuinfluiter, kleine karekiet en

De vrijwilligers volgen een cursus over planten en natuurbeheer.
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Activiteiten senioren

Activiteiten jeugd

In Schalkwijk is zoveel te doen voor senioren dat het niet
mogelijk is hier een volledig overzicht te geven. De wijkcentra
Europawijk en de Ringvaart hebben het grootste aanbod, maar
ook in zorgcentrum Schalkweide kunt u terecht voor een muziekmiddag, bingo, of een film. Loop er eens binnen om het aanbod
te bekijken.

daarvoor met Dock: Veerle Sterk, tel. 06 390 223 69 of 023 543
06 53. In huis-aan-huiskrant het Haarlems Weekblad staat elke
laatste woensdag van de maand de pagina Ouderen Nieuws, ook
hier vindt u veel informatie.

Informatie op papier

Uitgebreide overzichten van activiteiten voor senioren vindt u op
deze websites:
- Wijkraad: www.wijkraad-meerwijk.nl/senioren
- Ouderen Haarlem: www.ouderenhaarlem.nl
- Activiteiten van Dock in Schalkwijk: www.dock.nl/buurten/
haarlem/schalkwijk

In de Gele Folder, die elk kwartaal verschijnt, vindt u met name
de populaire busreisjes. De nieuwe folder kunt u vanaf de derde
week van juni ophalen in de bibliotheek, huisartsenposten,
wijkcentra en zorgcentra. U kunt hem ook inzien op de website
van de wijkraad. Daarnaast kan hij u worden toegestuurd, bel

Klaverjassen
Klaverjasclub Boerhaave zoekt nieuwe
leden. Er wordt elke maandag om 20.00
uur gespeeld in Professor Eykmanlaan
48. U kunt zonder aanmelding eens
komen kijken. Meer informatie: Nel de
Gelder, j.de.gelder8@kpnplanet.nl.

Buurtcentrum SamenMetDeBuurt
In het ronde gebouw aan Bernadottelaan
140 zit buurtcentrum SamenMetDeBuurt.
Elke dinsdag en donderdag kunt u er van
10.00 tot 14.00 uur terecht voor koffie,
een spelletje of gewoon een praatje.
Op donderdag serveert men om 17.30 uur
voor € 5,- een heerlijke maaltijd. Graag
een dag van te voren aanmelden. Dat kan
op info@samenmetdebuurt.nl of 06 186
676 42.

Informatie op internet

Vanaf 10.00 uur is er inloop, de repetitie is van 10.30 tot 11.30 uur. Met een
uitgebreid repertoire en vooral veel
plezier heeft het koor elke keer weer een
gezellige ochtend. Deelname is gratis en
we zoeken nog nieuwe koorleden. Is dit
iets voor u? Meer informatie krijgt u van
Veerle Sterk, e-mail vsterk@dock.nl of
tel. 06 390 22 369

Wandelen in de natuur
Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur
wordt er gewandeld met een gids die dingen over de natuur vertelt. Verzamelpunt
is zorgcentrum De Molenburg, Groningenlaan 12. Na afloop kunt u gezamenlijk iets
drinken. Informatie: Eva Nijhoff, 023 531
87 81 of 06 183 319 45.

Een sport uitproberen?
Met de gratis SportSupport Beweegpas
50+ kunt u 4 keer kennismaken met de
meest uiteenlopende sporten, vanaf
€ 5,- voor 4 lessen. U bepaalt zelf wanneer u wilt starten. Er zijn ook kennismakingslessen voor chronisch zieken. Een
gratis brochure of meer informatie kunt
u opvragen bij Lucia Groof. Mail lgrooff@
sportsupport.nl of bel 023 526 03 02.
Of kijk op www.sportsupport.nl/volwassenen/beweegpas-50plus

Streetwise

Huiswerkbegeleiding

Knutselen

Lekker buiten spelen en veel plezier
beleven… Zin in handbal, een speurtocht,
estafette of landje veroveren? Kom naar
Streetwise en doe mee!
Leeftijd: 6 - 12 jaar
Tijd: donderdag, 15.30 - 16.30 uur
Plaats: Spijkerboordpad (tussen Steineren v/d Steurflat)
Info: Suheyla Kasap, 06 489 80 924,
skasap@dock.nl

Onder begeleiding van goed geschoolde
krachten kunnen kinderen rustig hun
huiswerk maken, indien nodig op de
computer.
Leeftijd: 10 - 14 jaar
Tijd: woensdag en vrijdag 16.00 - 17.30 uur
Kosten: € 10,- voor 10 lessen
Waar: De Kas, Bernadottelaan 199a
Info: Josse Heijmen, josseheijmen@
yahoo.com.

Leeftijd: 6 - 12 jaar
Tijd: vrijdag 14.15 - 16.00 uur
Kosten: € 1,50 per keer
Waar: Basisschool De Meer

Voor ouders en kinderen samen

Zin in samen zingen?
Wat onwennig kwamen de zangers van
het Dock-koor de eerste keren bij elkaar,
maar na enkele succesvolle optredens
besloten ze door te gaan. Vanaf december 2015 komen zij iedere drie weken op
dinsdag samen in wijkcentrum Europawijk.

Speelgroep
Voor ouders en kinderen tot ca. 2,5 jaar.
De speelgroep wordt begeleid door een
leidster en ook is regelmatig een wijkverpleegkundige aanwezig voor vragen. U
hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Tijd: woensdag 9.30 - 11.00 uur
Kosten: € 1,50 per keer of € 12,50 voor
een strippenkaart (10x)
Waar: Basisschool De Meer
Facebook: Speelgroepen Haarlem

Koffie & Opvoeding
Kennismaken met andere moeders,
ervaringen uitwisselen, vragen voor
een deskundige? Kom dan naar Koffie
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& Opvoeding! U hoeft zich niet aan te
melden en het is gratis. Meer informatie:
Gea Apeldoorn, gapeldoorn@dock.nl,
06 570 66 187.
- 	Wijkcentrum de Ringvaart, maandag
9.30 - 11.30 uur
- 	Basisschool de Meer, dinsdag van 8.45
- 10.30 uur. Contactpersoon van alleen
deze groep is Ayse Aktas, aaktas@
dock.nl, 06 390 223 59
- 	De Buurtbox, woensdag 9.00- 10.30 uur
- 	Basisschool de Wadden Molenwijk,
vrijdag van 8.30 - 10.00 uur

Ondersteuning bij opvoeding
Informatie overonderstaande cursussen:
Ayse Aktas, tel. 023 543 06 90, of
06 39 022 359.
-	Opstapje: voor gezinnen met kinderen van 2 tot 4. Dit is in het wijkcentrum, in groepsbijeenkomsten.
-	Opstap: voorbereiding op groep 3.
Ouders leren wat ze zelf thuis kunnen doen om hun kind spelenderwijs
voor te bereiden op school.
-	Spel aan Huis: voor ouders met
kinderen tot 8 jaar. Wekelijks komt
iemand op huisbezoek om te spelen
met het kind en de ouders te ondersteunen bij opvoedvragen.
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BRIEK
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Extra ogen voor politie

Ondernemen in Meerwijk: Op Stoom

Via uw mobiele telefoon kunt u bijdragen aan veiligheid, u kunt extra ogen zijn voor de
politie. Dit kan via het al langer bestaande Burgernet. Sinds enige tijd is in Meerwijk
ook een WhatsApp-groep buurtpreventie.
Op www.burgernet.nl
kunt u zich aanmelden. Deelname is
gratis.

WhatsApp buurtpreventie Meerwijk

Burgernet
Deelnemers aan Burgernet krijgen een
sms’je van de politie als er uitgekeken
moet worden naar een vermist of verdacht persoon. Dit heeft succes: Eén op
de tien Burgernetacties wordt opgelost
dankzij tips van deelnemers.

Er is een WhatsAppgroep buurtpreventie
opgericht voor de
omgeving Leonardo da
Vinciplein / Bernadottelaan. Verdachte
situaties worden zo
eerder opgemerkt en
daders worden sneller gepakt. Aanmelden voor de groep kan door invullen van
het formulier via https://goo.gl/zdPRG0,
of via de link op de website van de
wijkraad: www.wijkraad-meerwijk.nl.

Afscheid?
Geruchten dat ik met mijn werk zou stoppen hebben een kern van waarheid. Ik was de
leider van de natuurwerkgroep in de ‘achtertuin van Meerwijk’, de Meerwijkplas. Nu wil
ik dat niet meer. Wij hebben samen goed bedacht hoe het werk door kan gaan. De andere leden hebben daarmee ingestemd. Dat is eigenlijk heel moedig, want zoals bijna
iedereen wel weet: hetzelfde werk moet nu gebeuren met minder financiële middelen.
Echter, ik ben niet helemaal weg. Op een andere manier zal ik dezelfde zaak blijven
behartigen. Ik heb veel plannen.
Op een gezellig uitje van onze groep en
een bijeenkomst met enkele genodigde
buitenstaanders heb ik de betekenis

kunnen schetsen van wat iedereen heeft
kunnen zien uitgroeien in de loop van de
jaren. Bijvoorbeeld de gezellige drukte
op het Vlinderpad en daarbuiten. Om die gezellige
drukte in betere banen te
leiden gaan we daar veel
mensen over raadplegen,
want het is nog niet zomaar helder hoe dat verder moet.

De natuurwerkgroep is
niet de enige die zich
bekommert om de Meerwijkplas. Er is steun van
veel mensen die willen
dat het gebied goed
onderhouden blijft. Ook
Onthulling van het informatiebord, bij het tienjarig bestaan
deze stille helpers, zoals
van de natuurwerkgroep (september 2012).
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Het kan niemand ontgaan: met grote letters staat Op Stoom op de gevel van het witte
gebouw aan het Leonardo da Vinciplein. Dit is een kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) en
buitenschoolse opvang (BSO, 4 tot 12 jaar), maar daar zie je vanaf het plein niets van.
Dus maak ik een afspraak.

Zorgmelding doen
Soms zie je dat het niet goed gaat
met iemand in de buurt. Dat kan
gaan om verwaarlozing, vervuiling,
eenzaamheid, schulden, psychische
problemen of sociaal isolement. U
zou deze persoon willen helpen,
maar komt moeilijk met hem in
contact. De gemeente biedt u de
mogelijkheid zo’n zorgwekkende
situatie via internet te melden. De
melding wordt vervolgens behandeld
door het Sociaal Wijkteam.
Het is niet mogelijk een anonieme
melding te doen. Het Sociaal Wijkteam komt alleen in actie als signalen
over de zorgwekkende situatie goed
zijn toegelicht. Daarvoor is contact
met de melder noodzakelijk. Melden
kan via www.haarlem.nl/melding-doen-of-klacht-indienen.

bijvoorbeeld voor het schoonhouden van
de paden en het gazon met de picknickplek, mogen wel eens genoemd worden
voor hun medewerking. Bij deze hartelijk
dank.
Het eerste waar we nu mee te maken
krijgen is de aanleg van een persleiding
door Hoogheemraadschap Rijnland over
het Vlinderpad. Daar zijn al veel niet
gemakkelijke besprekingen aan vooraf
gegaan. U begrijpt dat het voorkómen
van schade aan de natuur hoog op de
agenda stond. Maar overlast zal er zijn.
Het is nog niet duidelijk of dit werk al dit
najaar kan beginnen.
De ruggensteun van de wijkraad bij al
deze ontwikkelingen is onmisbaar. U
heeft in de vorige wijkkrant kunnen lezen
dat ook de wijkraad inziet dat ons werk
cruciaal is voor het voortbestaan van dit
rijke natuurgebied. Er is kans op goed
beheer als veel mensen in onze directe
omgeving, dat kan ook zijn uit Molenwijk
of uit Boerhaavewijk, meehelpen.
Simon Hogervorst

Ik word binnengelaten in een verrassend
grote, zonnige en kleurrijke ruimte.
Buiten spelen de kleintjes en binnen zijn
de leidsters bezig met grotere kinderen.
Op Stoom is een grote organisatie met
vestigingen van Hillegom tot Bloemendaal. In Meerwijk zijn ze onderdeel
van de Brede School. De kleintjes krijgen
onder andere extra aandacht bij taalvaardigheid. Ik maak kennis met de pop Puk

die daar een grote rol in heeft. Ze leren
spelenderwijs de wereld om zich heen te
ontdekken.

Bijzondere activiteiten
Regelmatig komen er ‘reizigers’ op
bezoek. Dit zijn pedagogisch medewerkers met een specialisme, zoals
koken, muziek, dans of sport en spel.

Ze blijven een week en maken met de
kinderen bijvoorbeeld heerlijke smoothies. Op Stoom heeft het geluk dat er veel
natuur dichtbij is: Poelpolder, Meerwijkplas en Molenplas. Daar wordt dankbaar
gebruik van gemaakt.
Op mijn vraag voor hoeveel kinderen er
plaats is, hoor ik dat de kinderopvang
twee groepen van 16 kinderen kan herbergen en de BSO 35. Mogelijk komt u in
aanmerking voor toeslag, om zo een deel
van de kosten terug te krijgen. Informatie
hierover vindt u op de website van Op
Stoom (www.opstoom.nl/meerwijk) of
die van de belastingdienst.
Liesbeth Groenewegen
Ondernemen in Meerwijk is een nieuwe
rubriek in de wijkkrant. Wilt u hier ook
eens verschijnen, neem dan contact op
via wijkraadmeerwijk@hotmail.com.

Voorlezen in gezinnen
Lijkt het u leuk om een kind voor te lezen en zo zijn taalvaardigheden te stimuleren? Heeft u affiniteit met kinderen en/of voorlezen, of misschien zelfs ervaring
met voorlezen aan kinderen? Dan zoeken wij u!
Humanitas zoekt enthousiaste vrijwilligers in Schalkwijk en Haarlem-Oost
om voor te lezen aan kinderen van 3 tot
8 jaar met een (kleine) taalachterstand.
Sommige ouders zijn niet in staat om
hun kinderen zelf voor te lezen, omdat
zij bijvoorbeeld de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen. Vrijwilligers van
Humanitas kunnen in dat geval de kinderen thuis regelmatig voorlezen (periode:
15 tot 20 weken) en ouders een handvat
aanreiken om later zelf met hun kinderen
te lezen.

De kinderen leren zo tevens dat lezen
heel leuk kan zijn. Bovendien stimuleer
je met (voor)lezen niet alleen taalvaardigheden, maar ook fantasie, concentratie en inlevingsvermogen. Met de hulp
van een voorleesvrijwilliger kan een kind
op een ongedwongen manier kennis
maken met de Nederlandse taal.

informatie: www.humanitas.nl/afdeling/
zuid-kennemerland.

Bent u enthousiast over het voorleesproject en bent u wekelijks 2 uur (maximaal)
beschikbaar? Dan horen wij graag van
u. Bel Humanitas, 06 409 15 871, of mail
naar voorlezen.zkl@humanitas.nl . Meer
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Bazaar Ontmoetingskerk
Op zaterdag 12 november is de jaarlijkse bazaar in de Ontmoetingskerk. Er kan naar
hartenlust gesnuffeld worden in spullen als boeken, huisraad, postzegels, tuinspullen
en speelgoed. Het rad van avontuur zal draaien, dus er vallen mooie prijzen! Ook aan de
lekkere trek is gedacht: er zijn diverse snacks en koffie en thee te koop.
De opbrengst is zoals altijd deels voor de activiteiten van de kerk, maar ook voor de
Voedselbank Schalkwijk en voor de stichting Hospice groep Haarlem en omstreken.
De bazaar wordt gehouden op zaterdag 12 november in de Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4. De deuren gaan open om 10.00 uur en het duurt tot 15.00 uur. Heeft u nog
spulletjes die u kwijt wilt, bel onze medewerker Roel Schaart op 023 535 83 43.

Informatiepagina
Openbare ruimte
Losse stoeptegels, dingen die kapot zijn, overvolle afvalbakken,
fietswrakken, laaghangende takken, etc: Meldpunt leefomgeving,
tel. 14 023, of via internet: www.haarlem.nl/melding.

Buurtbedrijf in Vinci 73

023 543 43 03

BUUV

023 551 78 45

Centrum voor Jeugd en Gezin

088 995 84 84

Consultatiebureau

088 995 95 95

Deponeer dit niet in het plantsoen, maar doe het in de groenbak.
Geen groenbak? Dan gewoon in de container bij het restafval. Als u
veel heeft, bel dan Spaarnelanden voor een afspraak: 0900 8477. Zet
het pas buiten op de afgesproken dag, zo heeft niemand er last van.

Dierenambulance

023 535 50 55

Discriminatie

023 531 58 42

Doktersdienst

0900 1515

Politie algemeen

Elan Wonen

023 51 59 859

Gemeente Haarlem

14 023

Handhaving

023 511 49 50

Hoogheemraadschap Rijnland

071 306 3535

Afspraak grof vuil of melden illegaal geplaatst grof vuil
Spaarnelanden: 023 751 7200

Groenafval

Bij overlast, wanneer u iemand een overtreding ziet begaan (diefstal,
vernieling), en andere politiezaken: 0900 8844. Dit is ook het nummer
voor wijkagent Dennis Burgstra.

Hangjongeren: Streetcornerwork
Bij regelmatige overlast van hangjongeren kunt u behalve de politie
ook Streetcornerwork bellen. Salem el Idrissi: 06 1401 3460

(bij afval in het water)
Gezondheidscentrum Schalkwijk

023 54 09 265

Juridisch loket

0900 8020

Kindertelefoon

0800 0432

Loket Haarlem

023 543 09 90

Meld misdaad anoniem

0800 7000

Ouderenloket

023 54 30 990

Klusjes in huis en tuin, vervoer

Ongedierte bestrijding

0900 8477

Wanneer u niet meer alles zelf kunt door bv. ziekte, handicap of uw
leeftijd, kunt u hulp krijgen via onderstaande organisaties:

Pré Wonen

088 770 00 00

Vliegtuiglawaai Schiphol

020 601 55 55

Spreekuren Wijkcontactvrouwen
Voor vragen over opvoeding, opleiding, werk, inburgering, enz. kunt
u terecht bij de Wijkcontactvrouwen. Zij hebben goede contacten met
diverse organisaties in Haarlem. Alle gesprekken worden vertrouwelijk
behandeld. Spreekuren in de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98:
• Maandag 9.15 - 12.00: Saida el Adouli (Arabisch/Berbers),
06 484 310 03
• Woensdag 9.15 - 12.00: Aysel Demiral (Turks/Frans), 06 289 608 86

• Vrijwillige hulpdienst Schalkwijk: tel. 023 535 37 00, 9:00 - 10:30
uur (ma t/m vr), of mail vhschalkwijk@hetnet.nl.

•B
 UUV Buurtmarktplaats: tel. 023 551 78 45, of mail info@buuv.nu.
www.buuv.nl

Divendal voegt zelf advertentie in

Telefoonnummers

•B
 uurtbedrijf in Vinci 73: tel. 023 543 43 03, 9.00 - 16.30 uur (ma t/m
vr), of mail info@bbhaarlemoost.nl. U kunt ook gewoon binnenlopen.
Het Buurtbedrijf rekent € 4,50 voor werk korter dan een uur en
€ 7,50 per uur als het langer duurt. www.bbhaarlemoost.nl.

SamenMetDeBuurt, buurtcentrum 06 1866 7642
Slachtofferhulp

0900 0101

Spaarnelanden (grof vuil)

023 751 7200

Streetcornerwork

06 1401 3460

Ymere

088 000 89 00

Vinci Fair, vintage winkel

023 543 43 62

Vinci Food, restaurant

023 518 51 68

Vrijwillige hulpdienst

023 535 37 00

Wijkagent Dennis Burgstra

0900 8844

Wijkraad Meerwijk
Leonardo da Vinciplein 73 • 2037 RR  Haarlem • 06 4948 6999

wijkraadmeerwijk@hotmail.com • www.wijkraad-meerwijk.nl
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29 oktober Halloween
Vorig jaar was de Halloweentocht in Meerwijk een groot succes. Ook dit jaar zetten
de creatieve vrijwilligers weer een spooktocht in elkaar om je vingers bij af te bijten.
Kinderen vanaf 12 jaar mogen meedoen en als er ruimte over is zijn volwassenen ook
welkom. In totaal lopen er 10 groepen van maximaal 7 kinderen. De bijdrage is nog niet
vastgesteld, maar zal rond de € 2,50 liggen. Inschrijven kan bij José Terpstra, joseterpstra1@hotmail.com, je krijgt dan de aanvangstijd van jouw groepje doorgemaild. Wees
er snel bij, want vol is vol!

Agenda
23 sept
28 sept
12 okt
29 okt
12 nov

Tapas & tango in Vinci-Food
Avond energiebesparing
Wijkschouw
Halloween
Bazaar Ontmoetingskerk

Wist u…
- dat de Midzomermarkt dit jaar niet in het water viel, maar een
gezellige dag werd met tevreden kraamhouders.
- dat de wijkschouw van mei ertoe geleid heeft dat vele
knelpunten in Meerwijk zijn opgelost.
- dat er een informatieavond was over de bouw van woningen
aan de Bernadottelaan, op de plaats van het ronde voormalige schoolgebouw.
- dat er een brief aan de wethouder is verstuurd, waarin de
wijkraad haar bezorgdheid uitspreekt over het verdwijnen van
ruimtes voor activiteiten in de wijk (zoals dit ronde gebouw).
- dat op 13 juli de eerste paal is geslagen voor twee flats op
de hoek van het Aziëpark en de Briandlaan: de Twister en de
Tango.
- dat er plannen zijn voor de bouw van nog twee torens dichtbij
woonzorgcentrum Meerhoeve.
- dat Simon Hogervorst afscheid neemt, na vele jaren inzet voor
het beheer van de Meerwijkplas en de bescherming van de
kwetsbare planten en dieren.
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- dat hij nog op hoge leeftijd de zeis hanteerde en bovendien
inspirerende stukjes schreef voor de wijkkrant, getiteld ‘In de
achtertuin van Meerwijk’.
- dat wijkraadsleden tijdens de ramadan een iftarmaaltijd
meevierden met de moslimgemeenschap in Meerwijk.
- dat ondanks financiële tegenslagen toch het festival Schalkwijk aan Zee weer in het Molenpark was.
- dat het Ricciotti-ensemble op 30 juli enthousiaste uitvoeringen gaf: eentje op het dak van de parkeergarage in het winkelcentrum, een tweede op het Leonardo da Vinciplein.
- dat er in juni samen met Spaarnelanden met een hogedrukspuit stoepgraffity werd aangebracht in de wijk ter gelegenheid van 50-jaar Meerwijk.
- dat dit feest werd gevierd op 28 augustus op de pleinen van
het Meerwijkcentrum.
- dat de wijkraad op 28 augustus een voorlichtingsbijeenkomst
organiseert over energiebesparing.

